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Vážení spoluobčané,

v sobotu 19. července 2008 proběh-
lo historicky čtvrté slavnostní předá-
vání Cen města Velká Bystřice. Stejně 
jako v minulých letech i letos byla 
vyzvána široká bystřická veřejnost 
k předkládání konkrétních návrhů kan-
didátů na udělení Ceny města. V letoš-
ním roce se sešlo 11 velmi kvalitních 
nominací. Hodnotící komise, která 
byla jako každoročně složena ze zastu-
pitelů města, měla tedy velmi složitý 
úkol a rozhodování nebylo vůbec 
jednoduché. Ve Statutu Ceny města 
Velká Bystřice je uvedena základní 
podmínka – a to, že budou každoročně 
uděleny maximálně tři Ceny města. 
Hlavním důvodem je zachování výji-
mečnosti tohoto ocenění. Myslím, že 
letošní držitelé Ceny města pánové 
Jaromír Klenovský a Jaroslav Koš tyto 
„parametry“ beze zbytku splňují.

kém divadle. Jeho aktivity se ovšem 
dotýkaly nebo dotýkají celé řady dal-
ších spolků a organizací. Pan Jaroslav 
Koš obdržel Cenu města za společen-
skou angažovanost a rozvoj města 
Velká Bystřice. Popisovat zde skvělé 
organizační vlastnosti „Jerryho“ by 
bylo plýtvání papírem, protože všichni 
víme, že bez něj by nebyl Bílý kámen, 
Bystřické banjo atd.. Slavnostní odpo-
ledne se uskutečnilo v obřadní síni  
zámku ve Velké Bystřici a bylo i díky 
všem, kteří se na jeho přípravě podíle-
li, velmi povedené. Doufám, že i oce-
nění si celý ceremoniál zaslouženě 
užili.

Určitě spousta z Vás zachytila 
v tisku zprávu, že se nám podařilo 
uspět se dvěma projekty, které budou 
financovány z prostředků Evropské 
unie, konkrétně z Regionálního ope-
račního programu (ROP) Střední 
Morava. Město Velká Bystřice uspělo 
v opatření 2.3.1 Fyzická revitalizace 
území s projektem Rekonstrukce 
Zámeckého náměstí a revitalizace 
zámeckého parku a v opatření 1.3 
Bezmotorová doprava společně s obcí 
Hlubočky s projektem cyklostezky 
Velká Bystřice – Hlubočky. 

V případě akce Rekonstrukce 
Zámeckého náměstí je výše dotace 
28,744 mil. Kč. Projekt, který řeší 
kromě rekonstrukce náměstí i revitali-
zaci a zpřístupnění zámeckého parku 
vedle mateřské školky, je součástí 
dlouhodobého záměru Centrum města 
Velká Bystřice – Oživení zámeckého 
areálu. V rámci tohoto velkého projek-
tu máme podány do ROP ještě dvě 
žádosti o podporu, a to na Rekon-
strukci kulturního domu Nadační a na 
Revitalizaci západního křídla zámku 
včetně výstavby amfiteátru. Teď bude-
me velmi napjatě čekat, jak tyto žádos-
ti dopadnou, protože cítíme obrovskou 
šanci vytvořit v centru městečka zcela 
nové a originální prostory a plochy a 
poskytnout našim občanům podmínky 
pro kulturní, společenské a volnočaso-
vé aktivity. 

Na cyklostezku Velká Bystřice – 
Hlubočky je přiznána dotace ve výši 

12,849 mil. Kč. Tato akce byla v po-
čátku připravována jako součást velké-
ho mikroregionálního projektu Zpří-
stupnění údolí řeky Bystřice pro cyk-
loturistickou dopravu. Na studii a 
projekt pro územní řízení se nám poda-
řilo zajistit finanční prostředky za 
podpory mikroregionu Bystřička, 
mikroregionu Moravskoberounsko, 
města Olomouce a Olomouckého 
kraje. Při přípravě samotné žádosti 
jsme se rozhodli, vzhledem k velké 
finanční náročnosti a obrovskému 
objemu prací, rozdělit projekt na  
jednotlivé úseky. Protože město Velká 
Bystřice realizovalo již několik pro-
jektů za podpory Evropské unie a má 
tím pádem větší zkušenosti a lepší 
reference, dohodli jsme se s obcí 
Hlubočky, že žadatelem bude Velká 
Bystřice

Možná byste čekali, že u nás pro-
pukne nepopsatelné nadšení, pocit 
vítězství a opojení nad obrovským 
úspěchem. Získali jsme přece dotaci 
na dva projekty.  Ano, jsme obrovsky 
nadšeni, ale současně víme, kolik nás 
ještě čeká práce. Musíme si uvědomit, 
že projekt má několik etap, za prvé – 
napsat žádost, za druhé – obdržet pří-
slib financování, za třetí – předložit 
doklady nutné k podpisu smlouvy 
(stavební povolení, rozpočty, atd.), za 
čtvrté – úspěšně realizovat projekt, za 
páté – prokázat po dobu udržitelnosti 
projektu (obvykle 5 let), že jsme 
úspěšně zvládli všechny podmínky 
Evropské unie. Jak vidíte, ještě nejsme 
ani za polovinou, je proto nutné zacho-
vat chladnou hlavu a tvrdě pracovat, 
abychom tuto velkou šanci neprohos-
podařili. Věřím, že společnými silami 
vše zvládneme a již se těším na novou 
cyklostezku a rekonstruované náměstí. 

A na všechno je potřeba načerpat 
energii. Proto popřeji všem krásnou 
druhou polovinu prázdnin a příjemně 
strávenou dovolenou. Já osobně už jdu 
oprášit loď a pádla a vyrážím na týden 
na Slovensko, na Hron. 
Hezkou druhou polovinu léta.

Marek Pazdera

Pan Jaromír Klenovský obdržel 
Cenu města za společenskou angažo-
vanost a za aktivní činnost v ochotnic-
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Informace z bystřické radnice
wV soutěži o nejkrásnější předzahrád-
ku, okno, údržbu veřejného prostranství 
se blíží její vyhodnocení a vyhlášení 
vítězů pro letošní rok. Krásně uprave-
ných prostranství ve Velké Bystřici 
přibývá. Bohužel se opět množí přípa-
dy, kdy z upravené předzahrádky nebo 
okna tu zmizí rozkvetlý muškát, tam 
zase celý truhlík, jak je tomu např. 
v Hliníku. Pokud se Vám některý kví-
tek líbí, určitě majitel poradí, kde jej 
koupit, v tom lepším případě Vám 
kousek odtrhne. 
wBuďme ohleduplní ke svým souse-
dům a svému okolí. Sekání trávy je věc 
nanejvýše potřebná, ale omezme tuto 
činnost na pracovní dny a sobotu. 
Neděli si ponechejme na odpočinek a 
relaxaci. Určitě Vám okolí bude za klid 
a pohodu vděčné
wOprava ulice Na Letné – riskantní 
cesta po hrázi retenční nádrže 

Práce na rekonstrukci ulice Na Letné 
pokračují, ale rovněž pokračuje porušo-
vání dopravních pravidel průjezdem po 
hrázi „bystřické přehrady“. Řidiči tímto 
krácením cesty riskují tučnou pokutu a 
ztrátu bodů v případě, že budou policií 
kontrolováni. Rovněž tak se ničí podlo-
ží hráze přehrady. Cesta přes hráz je 
určena především pro vozidla záchran-
né služby, akutní případy v možném 
ohrožení života a majetku. Oprava 
silnice zdárně pokračuje a je předpo-
klad, že v zimních měsících budeme 
jezdit po nové krásně upravené silnici.  
wMěsto bylo úspěšné v projektu 
„Intenzifikace systému separovaného 
sběru vytříděných složek komunálního 
odpadu v Olomouckém kraji“, jak jsme 
již informovali v minulém čísle velko-
bystřických novin. Počet nádob na 
separovaný odpad se zvyšuje, ale ani 
zvýšení počtu nádob nepomůže, pokud 
nebudeme ukáznění a plasty nebudeme 
sešlapovat a lepenkové krabice nebude-
me ukládat rozložené, aby zabraly co 
nejméně prostoru. Pak nepomůže navy-
šování nádob.
PROTO: plastové lahve sešlápnout na 
co nejmenší „placku“, krabice rozřezat. 
Podnikatelé, fyzické osoby podnikající, 
musí městu prokázat, jakým způsobem 
třídí komunální odpad. Město nabízí 
podnikajícím fyzickým osobám jejich 
zařazení do systému k nakládání s od-

padem zřízený městem s tím, že si na 
vlastní náklady pořídí kontejner, popř. 
po dohodě s městem bude město tyto 
nádoby „pronajímat“. Každý podnika-
tel si bude sám odpovídat za to, že 
v kontejneru budou řádně uložené 
tříděné odpady.
wSBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A 
NEBEZEPČNÉHO  ODPADU BUDE 
V SOBOTU 13. září 2008.

wV nejbližších dnech obdrží každá 
domácnost informační brožuru:

 PRŮVODCE ODPADŮ 
Z DOMÁCNOSTÍ, 

která byla vydána v rámci projektu 
„Intenzifikace systému sběru a zajištění 
využití komunálních odpadů včetně 
jejich obalové složky v Olomouckém 
kraji“, kde se dovíte, jak třídit odpady a 
kde se dále zpracovávají.

Nezakládejte ohně v přírodě a na 
skládkách a nevypalujte trávu.

Oheň založený v přírodním pro-
středí se může snadno vymknout kont-
role a způsobit požár. Zejména požáry 
v lesích mohou mít nedozírné důsled-
ky jak po stránce materiální, tak přede-
vším na životě a zdraví nás všech. 

Velkým nešvarem se také každo-
ročně v jarním období stává vypalová-
ní trávy, které již zapříčinilo hlavně 
u starších občanů nejedno zranění, či 
dokonce ztráty lidských životů. 

Největší nebezpečí hrozí zvláště 
v letních měsících, době zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru, kdy je půda i 
vegetace (tráva, keře, stromy,…) 
suchá a snadno šíří požár. 
Proto Vám radíme, pamatujte zej-
ména na tyto hlavní zásady: 
1. Je zakázáno rozdělávání ohňů 
v období zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru. 
2. V lesích je celoročně zakázáno 
kouřit, rozdělávat nebo udržovat ote-
vřené ohně a tábořit mimo vyhrazená 
místa.
3. Je rovněž zakázáno rozdělávat 
nebo udržovat otevřené ohně do vzdá-
lenosti 50 m od okraje lesa.

4. Jste-li svědkem vzniku nějaké mi-
mořádné události, např. požáru v lese, 
plošného vypalování trávy, porostů 
apod., předejte informaci co nejdříve 
na tísňovou linku 150.
5. Jedete tábořit ? Oheň se smí rozdě-
lávat jen na místech zbavených listí, 
jehličí i suchých větví, v dostatečné 
vzdálenosti od lánu obilí i okraje lesa, 
v ohništi vykopaném až na nerostný 
podklad. Při činnostech pořádaných 
pro děti je bezpodmínečně nutná pří-
tomnost dospělé osoby.
6. Nikdy nerozdělávejte oheň pod 
větvemi stromů, na pasekách, v blíz-
kosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž 
zemědělských plodin a stohů. Od hoří-
cího ohně neodcházejte, zalijte jej 
vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spále-
niště s popelem překryjte vrstvou 
zeminy.
7. Dodržujte zákaz vypalování trávy a 
porostů. Jen tak se nebudete vystavo-
vat porušení zákona o požární ochraně 
a pokutě až do výše 25 000,- Kč.
8. Důsledná preventivní opatření 
učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš 
majetek před požáry a ochrání zdraví 
Vaše i Vašich dětí.
9. Snažte se vždy jednat v klidu, 
s rozvahou a bez paniky. Nejdříve 
chraňte život a zdraví, teprve potom 
majetek. Pomáhejte starým a nemoc-
ným lidem, invalidům, dětem, souse-
dům, svému nejbližšímu okolí.
10.Oznamujte bez odkladu Hasič-
skému záchrannému sboru každý 
požár na známou tísňovou linku 150.

Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje

na veřejné zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice, 
které se koná v pondělí 11. srpna 2008 v 18.00hod. 

v zasedací místnosti Městského úřadu Velká Bystřice.
PROGRAM:

1. kontrola usnesení 
2. zpráva o činnosti 

rady města a MěÚ

Ing. Marek PAZDERA, starosta města

3. majetkové záležitosti
4. Různé 
5. Diskuse, usnesení, závěr2. 

POZVÁNÍ

Občané pozor - hasiči varují

Zemřela paní Jarmila Cásková-Malendová
S hlubokým zármutkem přijala kulturní veřejnost Velké Bystřice smutnou zprávu, že 
v úterý 1. července 2008 zemřela v olomoucké nemocnici paní Jarmila Cásková-
Malendová. Patřila mezi významné osobnosti umělecké a kulturní Olomouce. I Velká 
Bystřice ji znala z celé plejády komorních pořadů, které byly pravidelně pořádány kultur-
ním střediskem v salonku hotelu Zámek. Její poslední vystoupení se uskutečnilo ve Velké 
Bystřici 27. dubna 2008. 
Paní Jarmila Cásková-Malendová bude chybět všem, pro něž byly její podvečerní sobotní 
či nedělní koncerty příjemným a obohacujícím vytržením ze stereotypu. 
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XIX. FOLKLORNÍ FESTIVAL s mezinárodní účastí 

LIDOVÝ ROK 2008
Velká Bystřice, Zámecké náměstí 6. 9 – 7. 9. 2008 

ba
Sobota 6. září 2008
14.00 Dětské folklorní soubory – lidové zvyky a volný program
17.30 Vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrásnější okno 

a předzahrádku“
18.00 Koncert skupiny FLERET s Jarmilou Šulákovou
20.00 Večerní festivalový program domácích a zahraničních souborů 
22.30 Ohňostroj 

Neděle 7. září 2008
8.30 Mše svatá v kostele Stětí Svatého Jana Křtitele s vysvěcením praporu 

města Velká Bystřice
9.45 Krojovaný průvod s praporem města z kostela na Zámecké náměstí

10.00 Dospělé folklorní soubory- lidové zvyky
13.00 Vystoupení zahraničních souborů
14.00 Festivalový galaprogram „DEBE DECKE TAK BELO” - vystoupení 

našich i zahraničních souborů

ba
Po oba dny: 

ŘEMESLNÝ JARMARK – Zámecké náměstí
Výstava HANÁCKÁ KUCHYNĚ –  přízemí radnice

 Zábavné atrakce pro děti i dospělé, doplňkové programy. 
VSTUP VOLNÝ 

ba
Dětské soubory a muziky: 
Krušpánek, Čekanka, Kanafaska, Strunky, Slezánek, Kyjovánek, Ondrášek, 
Jitřenka, Mladá Olešnica, GRUZIE.
Dospělé soubory a muziky: 
Mladá Haná, Haná, Haná Přerov, Bača, Čtyřlístek, Růže, Vracovjan, 
CHORVATSKO, SLOVENSKO, MAĎARSKO.

ba
LIDOVÝ ROK 2008 POŘÁDÁ
Město Velká Bystřice, Folklorní sdružení ČR, Folklorní soubor HANÁ Velká 
Bystřice a Kulturní středisko Velká Bystřice
POD ZÁŠTITOU
Ivana Langera, ministra vnitra ČR; Adolfa Jílka, senátora Senátu Parlamentu 
ČR; Tomáše Kvapila, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; 
Martina Tesaříka, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; Ivana 
Kosatíka, hejtmana Olomouckého kraje; Martina Novotného, primátora 
města Olomouc a Pavla Horáka, 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje
ZA PODPORY
Ministerstva kultury ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

ba
Informace:

Kulturní středisko Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 
783 53 Velká Bystřice, tel.: 585 351 680, 728 175 621

E-mail: kultura@muvb.cz, http:// www.muvb.cz

Výzva k připomínkování 
Jízdního řádu ČD 

2008/2009
Upozorňujeme tímto občany města 

Velká Bystřice na přípravu nového 
Jízdního řádu Českých drah (dále JŘ) 
na období 2008/2009. 
Na webových stránkách Olomouckého 
kraje na adrese:

http://www.kr-olomoucky.cz/
OlomouckyKraj/Doprava/

Železniční+doprava/
Železniční+doprava_CZ.htm?lang=CZ

jinak tedy přes záložky: 
Olomoucký kraj →

www.kr-olomoucky.cz →Doprava →
Veřejná doprava→ KJŘ 310

naleznete koncept JŘ, ke kterému 
může každý občan prostřednictvím 
MěÚ Velká Bystřice vznést připomín-
ky. Předmětem připomínek nejsou 
vlaky dálkové dopravy kategorie R, 
Ex, EC, IC, SC Pendolino.
Koncept JŘ je také k dispozici v listin-
né podobě na sekretariátě MěÚ u paní 
Sokolové.
Své případné připomínky k JŘ před-
ložte prosím do 13. srpna 2008 na 
sekretariát Městského úřadu Velká 
Bystřice, Zámecké nám. 79, VB, paní 
Sokolové.

Děkuji,
Ivo Slavotínek, místostarosta

Město Velká Bystřice 
a Kulturní středisko
uspořádají v rámci 
festivalu Lidový rok 

výstavu

„Hanácká kuchyně“
Obracíme se tímto s prosbou na 

všechny, kteří by mohli na tuto 
výstavu zapůjčit části vybavení 
tradiční hanácké kuchyně (drobný 
nábytek, uhlák na dřevo, různé 
nádoby, naběračky, mlýnky, síta, 
vařečky… ), dále nepohrdneme 
starým sporákem (s chromovanou 
tyčí k zavěšování naběraček) nebo 
jiným typem tohoto zařízení. Také 
uvítáme staré hanácké osvědčené 
recepty, které třeba běžně používá-
te, ale ostatní je možná neznají.

Věci k zapůjčení můžete přinést 
na Kulturní středisko paní Moží-
šové, na Městský úřad paní Millé, 
do školní jídelny paní Dubové nebo 
do knihovny paní Lakomé.

Za projevenou ochotu děkují 
pořadatelé.

Městský úřad Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, tajemnice Městského úřadu Velká Bystřice vyhlašuje

výběrové řízení na místo:
zaměstnanec stavebního úřadu  Městského úřadu Velká Bystřice na dobu určitou za  MD.

Druh práce: REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU 
Místo výkonu práce: Městský úřad Velká Bystřice        

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Městský úřad Velká BystřiceZámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice, 
nebo předejte v podatelně úřadu nejpozději do 31.08.2008, kontaktní pracovník – tajemnice 
MěÚ Jana Drábková, telefon 585351671;  email: info@muvb.cz 

Veškeré informace najdete od 30.7. 2008 na stránkách města Velká Bystřice: www.muvb.cz

Termín nástupu: 5.10.2008
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Od konce roku 2005 funguje na 
území mikroregionu Bystřička (zahr-
nující v současnosti již jedenáct obcí) 
a na území Vojenského újezdu Libavá 
tak zvaná „Místní akční skupina“ – 
obecně prospěšná společnost By-
střička. 

Tato nezisková společnost byla 
založena širším spektrem partnerů – 
obce, představitelé místních spolků a 
zájmových organizací i podnikatelé a 
vytkla si prioritní směry rozvoje naše-
ho mikroregionu. Jedním z hlavních 
smyslů fungování společnosti je pro-
střednictvím vzájemné spolupráce 
získávat pro region finanční (dotační) 
prostředky, které budou následně roz-
dělovány podle transparentních pravi-
del na nejrůznější projekty z veřejného 
i soukromého sektoru.

Pro období 2007 až 2013 uspěla 
Místní akční skupina Bystřička o.p.s.  
(dále jen MAS) spolu s dalšími obdob-
ně fungujícími skupinami v rámci 
programu Leader, který je součástí 
nového Programu rozvoje venkova 
ČR. 

Díky programu Leader se přesouvá 
rozhodování o finančních prostředcích 
z centra do regionů. Jedinečnost této 
metody spočívá v tom, že lidé žijící na 
venkově dokáží sami nejlépe nastavit 

Vážení občané mikroregionu Bystřička a Vojenského újezdu Libavá
vlastní programy pro dané území a 
vybrat i nejlepší projekty. Cílem pro-
gramu je realizovat místní zajímavé 
investiční i neinvestiční projekty, 
záměry, rozvojové strategie a spolu-
práci místních partnerství.

Program Leader ve své původní 
podobě odstartoval v ČR již v roce 
2004, Bystřička se přidala v roce 2005 
a v následujícím období (do konce 
roku 2013) může naše společnost 
prostřednictví Leaderu rozdělit v regi-
onu cca 45 milionů korun.

V souvislosti se zapojením MAS 
Bystřička do Leaderu bylo zpracováno 
na základě široké diskuse 6 Fichí – 
dotačních programů:
Fiche 1 Rozvoj zemědělských 

podniků
Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic 
Fiche 3 Podpora cestovního ruchu 
Fiche 4 Podpora podnikání v regionu 
Fiche 5 Rozvoj obcí, občanská 

infrastruktura
Fiche 6 Přidávání hodnoty zeměděl-

ským a potravinářským pro-
duktům

První žádosti o dotaci na projekty 
bude přijímat MAS Bystřička již 
v období 18. srpna až 5. září tohoto 
roku. Do první výzvy byly vybrány 

Fiche 2 (Obnova a rozvoj vesnic, 
infrastruktury - finanční alokace 
2.631 tis. Kč) a Fiche 5 (Rozvoj obcí, 
občanská infrastruktura – finanční 
alokace 2.200 tis. Kč). Žadateli mohou 
být obce, občanská sdružení, církve, 
nestátní neziskové organizace, apod.. 
Maximální výše dotace činí 90% způ-
sobilých výdajů, ze kterých je stanove-
na dotace. Minimální výše žádosti o 
podporu je 100.000,- Kč. Maximální 
výše žádosti o podporu je 2.000.000,- 
Kč, bude ovšem naší snahou podpořit 
co nejvíce projektů, proto předpoklá-
dáme, že budou podpořeny finančně 
rozumně nastavené záměry. Veškeré 
potřebné informace týkající se MAS 
Bystřička můžete nalézt i na webo-
vých stránkách www.masbystricka.cz.  
Informační schůzka pro potencionální 
žadatele se uskuteční 5. srpna 2008 
v 17.00 hod. v prostorách hotelu 
Zámek ve Velké Bystřici. 

Věříme, že i s pomocí programu 
Leader se nám podaří zpříjemnit a 
zkvalitnit život obyvatel našich vesnic 
a vytvořit z venkova příjemné místo 
pro život, práci i zábavu.

Petra Janišová, projektový manažer 
MAS Bystřička, o.p.s., tel. 724 588 

832, e-mail:janisova@atlas.cz

V prvních dnech měsíce července 
byla veřejnosti předložena na webo-
vých stránkách města (www.muvb.cz - 
Kultura a sport - Kronika města) pra-
covní verze znění kroniky, zachycující 
velkobystřické události roku 2007. 
Kronikář se obrací na veřejnost s pros-
bou, aby prohlédla a překontrolovala  
správnost uvedených údajů. Při vší 
snaze se nepodaří vždy vše zachytit 
bezchybně a tato veřejná korektura 
jistě napomůže tomu, aby se případné 
chyby či nepřesnosti před oficiálním 
tiskem včas odstranily.

Přestože předložená kronika obsa-
huje víc jak sto stran textu, nemůže 
zachytit v plném rozsahu vše, co se 
v našem městečku událo. Proto se 
každý rok šířeji zaměříme vždy na 
některou oblast dění – v roce 2007 to 
byly oslavy 130. výročí ochotnického 
divadla, udělení Ceny města, historie 
velkobystřické házené a další.

Na sepsání kroniky se do dneška 
podílelo přes padesát spolupracovní-
ků, které bych rád v abecedním pořadí 
vyjmenoval. Jsou to: MUDr. André-
sová Jaroslava, Ing. Bugno Milan, 
Čepelák Jiří, Drábková Jana, Dubová 
Alice, Goldscheidová Helena, Gold-
scheidová Marcela, Hořínek Aleš, Ing. 
Hradil Čestmír, Ing. Hradil Tomáš, 

Hrdová Hana, Jahoda Petr, MUDr. 
Jašek Petr, Juřicová Irena, MUDr. 
Kafka Petr, Ing. Kolman Zdeněk, 
Kostka Ctirad, Mgr. Košová Věra, 
Lakomá Lenka, Lakomý Václav, Mgr. 
Lakomý Zdeněk, Lišková Jaroslava, 
Mgr. Londová Hana, Mgr. Mádr Aleš, 
Machačová Jarmila, Matonoha Josef, 
Matonohová Jarmila, Mečířová Olga, 
Millá Bronislava, Možíšová Jarmila, 
Nakládal Petr, Ing. arch. Navrátil Jan, 
Navrátilová Hana, otec Josef Opluštil, 
Ing. Pazdera Marek, Polcr Ivan, Ing. 
Schneider Vladimír, Ing. Schrottová 
Elefterie, Mgr. Slavotínek Ivo, Ing. 
Slepica Jan, Ing. Svoboda Milan, Šebí-
ková Hana, Šišková Kamila, Ing. Šper-
ka Josef, Ing. Šperka Kamil, Ing. Štem-
bírek Filip, Mgr. Štěpánová Jarmila, 
npor. Mgr. Švec Miroslav, Ing. Urban 
Lubomír, Zedník Miroslav – a snad i 
další – všem moc děkuji za ochotnou a 
účinnou spolupráci.

Mimo textovou část kroniky byla 
současně tvořena i první oficiální 
Videokronika Velké Bystřice 2007, 
která obsahuje záznam desítky vybra-
ných událostí ze života města. Sou-
časně s ní byla založena i Fotogalerie 
města, čítající dnes několik set velmi 
zdařilých fotografií řady bystřických 
autorů.

Kronika města roku 2007 je dokončena
Připomínky, doplňky a opravy předlo-
žené kroniky můžete zasílat nejlépe na 
e-mailovou adresu kos.jar@volny.cz  
nebo telefonovat na 585 351 708, nebo 
728 737 114, komunikovat můžete pří-
mo i na ICQ 474413569. 

S díky za spolupráci
J.J.Koš, kronikář města

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

… pro kutily
Daniela Krajčovičová – Trávník

založit, vypěstovat a udržet ten pravý 
„anglický“ trávník není tak jednodu-
ché 

… napětí
Lisa Gardner – Smrtící samota 

každý z aktérů příběhu se musí sám 
vypořádat s traumaty minulosti 

… tajemná minulost
Thomas Thiemeyer – Kamenné oko

snaha získat archeologický skvost 
vede k mnoha tragédiím 

Knihovna je otevřena: 
Po 8.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45

12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45
Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

0
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Narození:Narození:

Vážanová Pavlína 21. 5. 2008
Bártková Tereza 27. 5. 2008
Šišková Anna 11. 6. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Marie Prečová V5. 7. 2008
Jiřina Vařeková V16. 7. 2008

4. května skupina „nadšenců" 
z Bystřice i okolí uspořádala ve spolu-
práci s městem, ŘK farností, jednotou 
Orel, hasiči, maminkami z mateřského 
centra a za podpory několika dobrých 
„kmotrů“ nultý ročník nové folklorní 
akce s názvem Slavnost kroje. Dovolte 
s odstupem tří měsíců malé ohlédnutí:

Alespoň jedenkrát v roce rozzářit 
městečko krásou hanáckých krojů, 
připomenout si, jak to snad kdysi o 
nedělích bývávalo a zároveň ukázat, že 
folklór není jen to, v myslích lidí zaži-
té a mnohdy zprofanované, „poskako-
vání a juchání" na pódiích. To byl 
jeden ze záměrů organizátorů. Dnem 
konání akce byla neděle. Bylo tedy 
v duchu výše napsaného logické začít i 
tuto slavnost účastí na nedělní mši 
svaté. Kroje v kostelních lavicích, 
hlasy mužského sboru z kůru… Pro 
mnohé, včetně těch, kteří do kostela 
nechodí pravidelně nebo třeba vůbec, 
to byl již po ránu nejsilnější zážitek 
z celého dne. Po mši, při malé hanácké 
svačince, překvapila a potěšila i účast 
poslance Tomáše Kvapila. Poté se dění 
přesunulo na Zámecké náměstí, kde 
byly připraveny jarní hry pro děti. 
Škoda, že jich nepřišlo víc přesto, že 
k tomu krásné počasí přímo vybízelo. 
Ti, kteří přišli, si to mohli rozdat v ku-
ličkách třeba s krojovaným poslancem 
Martinem Tesaříkem nebo starostou 

Markem Pazderou, zúčastnit se tvorby 
chodníkového „megavýkresu" nebo si 
zazpívat do mikrofonu písničku za 
doprovodu stále lepší muziky Strunky. 
Na zámku mezitím několik desítek 
zájemců téměř bez dechu sledovalo 
povídání a ukázky tvorby paní 
Burianové z Mořic – 88leté hanácké 
vyšívačky, nositelky titulu „Mistr 
lidové umělecké výroby", a též práci 
kroužku paličkování, který v Bystřici 
vede paní Milena Malinová z Přerova. 
Pro odpolední program bylo vybráno 
několik obrazů z hanácké svajby, při 
které zejména se může ukázat celá 
šíře, pestrost, různost a starobylost 
hanáckých krojů, jež prakticky nemá 
obdoby nejen na Moravě. Potěšitelné 
bylo, že účinkující členové souborů 
z Velké Bystřice, Přerova a Kralic na 
Hané, sboru Rovina a Muziky Haná 
mohli vystupovat před velice pěkně 
zaplněným zámeckým divadelním 
sálem.

Reakce na závěrečné vystoupení i 
celou akci byly vesměs kladné. I 
mnozí domácí byli překvapeni, jak se 
jim zase poněkud více poodkryla pře-
bohatá studnice odkazu našich předků. 
Nadšením a překvapením přímo zářila 
i zřejmě nejvzdálenější návštěvnice – 
až z Pardubic – která se o akci dozvě-
děla z anonce na Radiožurnálu, nevá-
hala přijet a dlouhé cesty nelitovala.

Slavnost kroje přesto, že byla orga-
nizována doslova na koleně, dosti na 
poslední chvíli a především s mini-
mem vynaložených finančních pro-
středků, se celkově vydařila. Zamrzela 
snad jen, až na čestné výjimky, téměř 
mizivá účast kolegů z okolních hanác-
kých souborů. Především na ně bylo 
myšleno při dopolední „odborné“ 
části. Třeba ale bude platit to okřídle-
né: „…až se Hanáci rozkévó…“

Snad tedy krása krojů a nabídnutý 
program příště přiláká ještě i více 
diváků, dospělých i dětí, v krojích i 
v „civilu“, aby se akce stala živo-
taschopnou a do budoucna se mohla 
přiřadit v kalendáři bystřických 
folklorních akcí ke svým starším a po 
právu hýčkaným sourozencům – 
Lidovému roku a masopustu.

Petr Nakládal

V Bystřici se oslavoval hanácký kroj

Vážení spoluobčané.
Dne 21. 6. 2008 proběhla v našem městě soutěž v požár-

ním sportu a to okresní kolo, které proběhlo naposledy ve 
Velké Bystřici před 45 lety v roce 1963. Letošního klání se 
zúčastnilo celkem 30 požárních družstev z celého okresu 
Olomouc a to 21 mužů a 9 žen. Za náš okrsek nás reprezen-
tovalo družstvo z Hluboček, které skončilo v celkovém 
pořadí na druhém místě za Moravským Berounem a před 
Řimicemi. Hasiči z Velké Bystřice se klání nezúčastnili, ale 
padl na nás důležitější úkol, a to pořádání celé akce, které 
podle slov okresního starosty bratra Luďka Sýkory ,,jsme 
nastavili vysokou laťku při pořádání okresní soutěže“. 

Celá soutěž probíhala v rámci 120. výročí založení SDH 
ve Velké Bystřici, které slavíme tento rok. Po ukončení 
soutěže se konala taneční zábava se skupinou NEGATIV, 
která se podle mě ve Velké Bystřici nekonala dobrých 15 
let. Zábava měla pozitivní ohlas u všech příznivců dobré 
nálady, jediné, co bylo negativní, tak název kapely.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným - 
hostům p. Hložkové (Ol.okr.), p. Sýkorovi, p. Konečnému, 
p. Ferancovi , p. Tesaříkovi, rozhodčím p. Máchovi s kole-
gy, technické četě, starostovi p. Pazderovi, místostarostovi 
p. Slavotínkovi, technickým službám, HZS Olomouc 
p. Popovi a p. Kolaříkovi, bratrům hasičům z Velké 
Bystřice a samozřejmě Vám Velkobystřickým občanům.

Přijměte touto cestou pozvání na hasičskou srpnovou 
noc, která se uskuteční dne 2. 8. 2008 od 20 hod. POD 
SKALKOU, k tanci a poslechu hraje

Váš starosta hasičů 
Jiří Čepelák
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ROZLOUČENÍ S MATEŘSKOU ŠKOLOU
Letos se děti, které odcházejí po prázdninách do základní 

školy, rozloučily se svojí mateřskou školou netradičně. 
Rozloučení bylo slavnostní, v pátek 27. června jsme byli 
pozváni do Hotelu Zámek.

Svátečně oblečené děti, vyzdobené stoly, pohoštění. 
Dětem popřál hodně zdaru ve škole pan starosta i pan mís-
tostarosta. Paní ředitelka Mgr. Jarmila Štěpánová předala 
dětem dárek a řekla, že se s nimi těší na setkání po prázdni-
nách v 1. třídě.

Pohoštění, které připravil ředitel Hotelu Zámek pan 
Jahoda, dětem chutnalo a dovedly se chovat způsobně jako 
opravdoví školáci.

Některé maminky budoucích prvňáčků se přišly na slav-
nost také podívat. Fotografie, které pořídily, ukazují, že se 
dětem na Zámku líbilo. Ocenily také nápad uskutečnit roz-

loučení tímto slavnostním způsobem. My bychom si také 
přály, aby vznikla nová tradice.

Do základní školy odchází z MŠ na Zámeckém náměstí 
17 dětí, z MŠ Na Svobodě 12 dětí.
Dvě děti mají odklad školní docházky.

Ve čtvrtek 26. června se děti v mateřské škole rozloučily 
s kamarády a učitelkami. Čekalo je pasování na školáky 
velkou papírovou tužkou, pamětní list a knížky na památku, 
poslední společný oběd a poslední spaní. Rozloučili se i 
rodiče, maminky se nestyděly za slzičky. Vždyť chodily 
společně s dětmi do školky tři roky. My učitelky, děkujeme 
rodičům za spolupráci, pochopení a uznání a přejeme pěkné 
prázdniny. Novým školáčkům pak mnoho úspěchů na cestě 
za vzděláním….

Dana Kutrová, 
vedoucí učitelka MŠ ve Velké Bystřici

SLET POD JEŠTĚDEM
Jak už z názvu vyplývá, tato akce se 

konala v Liberci, v pořadí jako třetí v historii. 
Jedná se o tzv. mezislet, který probíhá 
v období mezi Všesokolskými slety v Praze a 
je jakousi připomínkou minulého sletu 
s možností potkat se tu s přáteli z tělocvič-
ných jednot z celé republiky.

T. J. Sokol Velká Bystřice reprezentovaly 
tyto skladby:
Ta naše písnička česká - skladba Věrné gardy 
(6 žen, 3 muži).
Léto- skladba pro ženy se zátěžovou stuhou 
(9 žen).
Bossa nova- žákyně s klobouky a šátky ( 16 
základní celek, 3 náhradnice).

Skladba Bossa nova byla speciálně vytvo-
řena pro Slet pod Ještědem a po úspěchu, 
který naše žákyně sklidily se skladbou 
Rozkvetlá louka na pražském sletu, jsme s 
nácvikem neváhali ani na okamžik. Bohužel 
jsme v celé olomoucké župě byli jediná 
jednota, která se do nácviku pustila. Od toho 
se později odvíjely některé těžkosti a nepří-
jemnosti: pozdní dodání nahrávky, popisu, 
informací a také nemožnost secvičných. Ale 
díky obrovské píli a nadšení děvčat, která 
poctivě nacvičovala každé pondělí od února 
do května a zejména díky neuvěřitelným 
organizátorským schopnostem cvičitelky 
Lenky Otáhalové, byla děvčata velmi pečlivě 
připravena na předvedení své skladby. A 

uměla ji opravdu znamenitě do 
posledního detailu!

Cvičenci ostatních skladeb 
museli také pilně oprašovat již 
mírně pozapomenuté kroky, 
cviky, přesuny atd. Přece jen od 
Všesokolského sletu v Praze už 
uplynuly 2 roky! Zde je na 
místě připomenout, že 2 cvi-
čenky skladby Léto souběžně 
nacvičovaly i skladbu Věrné 
gardy. Další cvičenka ze sklad-
by Léto se rozhodla vystupovat 

proběhlo v sobotu v podvečer na náměstí 
před známou, překrásnou, novorenesanční 
radnicí. Náměstí bylo zcela zaplněno cvičen-
ci, kteří při nenadálém výpadku techniky na 
pokyn hlavní organizátorky zazpívali naši 
státní hymnu jako jeden muž.
V Liberci jsme strávili 3 krásné dny, z toho 
jsme velkou část času strávili na stadionu při 
zkouškách, ale odvezli jsme si domů mnoho 
krásných vzpomínek na město a okolí, na 
setkání s přáteli, na úžasnou atmosféru Sletu 
pod Ještědem.

Ráda bych touto formou poděkovala 
všem cvičencům, kteří naše město vzorně 
reprezentovali, všem cvičitelům, kteří věno-
vali nácviku jednotlivých skladeb spoustu 
času a energie a všem ostatním, kteří se 
jakoukoliv formou podíleli na zvládnutí této 
akce.

Hana Navrátilová, náčelnice T. J. Sokol 

i přes pokročilé těhotenství a ve skladbě 
Věrné gardy zaskakoval můj čtrnáctiletý syn.

Liberec leží v údolí Lužické Nisy mezi 
Ještědským hřbetem a Jizerskými horami. 
Přímo nad městem ční jeho dominanta: 
nejvyšší vrchol Ještědského hřbetu- Ještěd 
(1012 m) se svou unikátní stavbou ve tvaru 
rotačního hyperboloidu (hotel a telekomuni-
kační zařízení). Na toto vynikající rozhledové 
místo vede kabinová lanovka. Samozřejmě, 
že bylo téměř povinností každého účastníka 
Sletu pod Ještědem se na tak významné 
místo vypravit… Neopomněli jsme navštívit 
také zdejší ZOO- nejstarší v ČR, která proslu-
la zejména chovem vzácných bílých tygrů 
(po nichž je pojmenován i místní hokejový 
klub). Za návštěvu stála i botanická zahrada 
s moderně pojatou expozicí, která vás zavede 
do světa známých i neznámých rostlin.

Slavnostní zahájení Sletu pod Ještědem 
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Maďarsko a Rakousko
! Pozor, poslední volná místa !

Kdy? 4. října 2008.

Jak? Autobusem s nástupním místem ve Velké Bystřici (odj. 5.00 hod) – nástupní místa a 
časy odjezdu lze upravit dle potřeby – možný nástup v Olomouci (odj. 5.20 hod). 

Zájezd pořádáme opět ve spolupráci s průvodkyní pí. G. A. Alföldiovou – upozorňujeme, že veškerý 
výklad proběhne ve slovenském jazyce. 

Za kolik? 550,- Kč pro členy T. J. Sokol Velká Bystřice, pro ostatní 600 Kč.

Program: Z Olomouce pojedeme s krátkými přestávkami v trase Brno, Bratislava, kde se setkáme 
s průvodkyní, a dále do Maďarska do zámku Fertöd (vstupné cca 150 Kč), kterému se přezdívá 
maďarské Verssailles – ve skutečnosti se dá říct, že je věrohodnou kopií, kterou Estéházyové posta-
vili podle skutečných plánů Verssailles. Po prohlídce zámku a impozantních zahrad se přesuneme 
do města Sopron – města s bohatou historií a vinařskou tradicí (zvláště Frankovkou). Po prohlídce 
města můžete uskutečnit drobné nákupy či posedět u výborné maďarské kuchyně. V odpoledních 
hodinách proběhne přesun do Rakouska do hlavního města Burgenlandska - Eisenstadt. Toto 
město, ač nedaleké od Soproně, Vám nabídne srovnání. Obě města jsou známa svou vinařskou 
tradicí - v minulosti obě patřily Esterházyům, dnes se však rozvíjí každé na různé straně státní 
hranice.  Eisenstadt proslavil svým jménem zejména Joseph Haydn, který zde působil jako kapelník 
a sbormistr. Podle časových možností zde budeme moci prohlédnout zámek Esterházy a 
historické centrum města.

Odjezd předpokládáme mezi 17. a 18. hodinou v trase směr Vídeň, Brno, Olomouc a Velká 
Bystřice, kde návrat předpokládáme okolo 23. hodiny. 

V ceně je zahrnuto: Doprava autobusem, průvodce, pojištění léčebných výloh, servis se 
zajištěním zájezdu (cena neobsahuje vstupné do objektů).

Informace předají a objednávky převezmou:  

Hroščaník Tomáš (mob. tel. 604 863 279, tel. zam. 972 733 644);
Navrátilová Hana (mob. tel. 737 621 839);     Otáhalová Lenka (mob. tel. 736 165 882)

POZVÁNKA 
NA HÁZENKÁŘSKÉ 

TURNAJE
SK Velká Bystřice, oddíl házené, 
zve své příznivce a širokou sportov-
ní veřejnost na házenkářské turnaje, 
které proběhnou ve sportovním 
areálu na Letné v měsíci srpnu 2008 
následovně:

Sobota 23.8.2008 

Turnaj mužů 
- J.M.I.T. Cup

Neděle 24.8.2008 

Turnaj staršího dorostu 
- Honeywell Cup

Sobota 30.8.2008

Turnaj v miniházené

Neděle 31.8.2008

Turnaj starších žáků 
– SMVB Cup

SK Velká Bystřice
Oddíl házené

FTP – CUP Handball 2008
O víkendu 21. a 22. června 2008 proběhl ve sportovním 

areálu Na Letné již VI. ročník mezinárodního turnaje 
v házené mladšího žactva pod názvem FTP – CUP Handball 
2008. Turnaj je tradičně pořádán pod patronací generálního 
sponzora, firmy FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o. se 
sídlem ve Velké Bystřici.

Turnaj se, stejně jako předchozí ročníky, vydařil. 
Organizace turnaje fungovala „na jedničku“, na zastřeše-
ném hřišti s umělým povrchem probíhaly vesměs bojovné a 
kvalitní zápasy (celkem 29 zápasů včetně finále).

Za zdařilý lze vyhodnotit i sobotní doprovodný program 
turnaje, zajišťovaný Kulturním střediskem, a to vystoupení 
hudební skupiny KABÁT Revival. 

Po sportovní stránce došlo k zajímavé konfrontaci 
8 mládežnických družstev z Čech, Moravy, Slovenska a 
Polska. Příjemným překvapením turnaje byly výsledky a 
výkony domácího družstva FTP Velká Bystřice, které až ve 
finále podlehlo chlapcům z Kysuckého Nového Mesta  
(výsledek 5 : 11).

Konečné pořadí v turnaji:
1. ŠK Kysucké Nové Mesto (Slovensko)
2. FTP Velká Bystřice
3. Sokol Nové Veselí A
4. ASPR Zawadzkie (Polsko)
5. Sokol Praha – Vršovice
6. Tatran Litovel
7. Sokol Nové Veselí B
8. US Praha

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Michal Květ z 
domácího družstva FTP Velká Bystřice, nejlepším střelcem 
Milan Podpleský z Kysuckého Nového Mesta (střelec 33 
branek). Speciální cenu ředitele turnaje, určenou pro neju-
žitečnějšího hráče celého turnaje, obdržel Peter Jurák (Ky-
sucké Nové Mesto).

Dále byli vyhodnoceni nejlepší hráči jednotlivých druž-
stev, jen pro zajímavost z družstva FTP Velká Bystřice to 
byl Petr Ochmann.

Hlavní pořadatelé tohoto turnaje, tj. občanské sdružení 
Sportovní mládí Velké Bystřice a oddíl házené SK Velká 
Bystřice, děkují touto cestou všem, kteří se na přípravě a 
realizaci celé akce podíleli, tj. především sponzorům a 
dalším partnerům turnaje, pořadatelům, rozhodčím, hráčům 
všech zúčastněných družstev za předvedené výkony, divá-
kům, Masarykově ZŠ a Školní jídelně za zajištění ubytová-
ní a stravování jednotlivých družstev, Kulturnímu středisku 
za sobotní doprovodný program pro zúčastněná družstva i 
ostatní návštěvníky turnaje, prostě všem, kteří měli na orga-
nizaci a zdárném průběhu turnaje nějaký podíl. 

Se všemi se těšíme na shledanou v červnu 2009 na již 
VII. ročníku tohoto turnaje.

Sportovní mládí Velké Bystřice, o.s.
SK Velká Bystřice, oddíl házené
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ZEDNICTVÍ     -      IVO  PAVLITA  

PROVÁDÍME:
·  zednické a obkladačské práce 
·  výstavba rodinných domů na 

klíč 
·  přestavby bytových jader 
·  rekonstrukce rodinných 

domů 
·  zateplovací systémy, fasády a 

sádrokarton 
·  pokládka plovoucích podlah 

·  malířské a natěračské práce 
·  vodo, topo, plyn a elektro 

kontakt: 607 545 575 
e-mail:  pavlitova.k@seznam.cz www.pavlitaa.estranky.cz

INZERCE
wProdám levně dvouplotýnkový elektrický vařič nepoužitý a petrolejový ohřívač pro ohřev jedné místnosti i se zásobou 

petroleje. Dále 3 ks akumulačních kamen. Cena dohodou. A. Schwarzová, DPS Velká Bystřice.

wKoupím staré petrolejové lampy: Visací , stolní - skleněné – majolikové, také jejich součásti - náhradní díly. 
Telefon: 352 666 367, Mobil: 774 122 001

wPronajmu ve Velké Bystřici přízemní byt 2+1 s příslušenstvím v rodinném domě. Tel.: 723 663 363

Velkobystřické noviny vydává Kulturní středisko Velká Bystřice, Zámecké nám. 79, IČO 60046490. 1x měsíčně. 8. číslo vychází 31.7.2008. Registrační č. MK ČR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.

Dobré jídlo z NADAČNÍ dovezeme i k vám domů

Dobré jídlo z NADAČNÍ dovezeme i k vám domů

Restaurace Nadační nabízí stravování včetně rozvozu do firem, 
firmiček, ordinací, škol a kanceláří, pro jednotlivce i domácnosti.

Nabídka obsahuje:
 Polévka: 0,33 l  Hlavní chod: 150 g masa  Přílohy: 200 g  

 Saláty (teplé i studené): 200 - 300 g  Sladká jídla: 250 – 400 g 
Denně je pro vás připravena nabídka ze dvou hotových jídel, to vše včetně rozvozu za bezvadnou cenu 70,- Kč.

V případě zájmu o zasílání týdenního meníčka hotových jídel, 
zašlete vaši emailovou adresu na: novakova.jana2@seznam.cz

Restaurace Nadační vás zve k návštěvě
w  Je pro vás připravena pestrá nabídka hotových jídel, minutek i krajových specialit.
w  Pořádáme sezónně zabíjačkové a zvěřinové hody.
w  V našem salonku pro vás uspořádáme svatební oslavy, smuteční hostiny, firemní večírky.

Kontakt: Restaurace Nadační Velká Bystřice – telefon číslo : 585352020 anebo mobil 737/286419, 604/169803

l l l l
l l l


